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ভাওরানা াসর ভাভুদ াকপজাহুল্লাঃ অরাভদুকরল্লাক যাকির অ’রাভীন, ওয়া ারাতু 

ওয়া ারাভু অরা াআকয়কদর অকিয়া-আ ওয়ার-ভুযারীন, ওয়া অরা অকরী, ওয়া 

অাকফী, ওয়া ভান তাকফয়াহুভ আরা আয়াওকভেীন, কভনার ঈরাভা ওয়ার ভুজাকদীন, অভীন 

আয়া যািার অ’রাভীন।  

বাআ ! অভযা িসর দুরূদ সে কনআ। 

 مجيد، حميد إول إتساهيم، آه وعيي اتساهيم عيى صييث مما دمحم، آه وعيى دمحم عيى صو اىيهم
 مجيد حميد إول إتساهيم آه وعيى إتساهيم عيى تازمث مما دمحم، آه وعيى دمحم عيى تازك اىيهم

অরাভদুকরল্লা বফ কিছু কদন য অফায অভযা তামকিয়া ভজকরস াকজয সত বসযকছ, 

এ জনয িসর অল্লা তাঅরায শুিকযয়া অদায় িকয। অরাভদুকরল্লা। 

বাআ প্রথসভআ এিকি িথা ফসর কনআ। তা র, অকভ অনাসদয ভসতাআ এিজন াধাযণ 

বাআ। এখাসন মা কিছু অসরাচনা সফ তা ভূরত অকভ অভায কনসজয অভসরয ঈসেসযআ 

িযসফা। অনাসদযও বমন ঈিায য় বিাও বখয়ার িযায বচষ্টা িযসফা আনাঅল্লা। 

এসেসে অভায বিানও বুর সর ফযআ শুধসয কদসফন আনাঅল্লা।   

তামকিয়া ভজকরসয ঈসেয 

অচ্ছা, বাআ অনাযা এিিু ফরুন বতা, অভাসদয এ তামকিয়া ভজকরগুসরায ঈসেয িী?    

ঈকিত এি বাআঃ অল্লায কযচয় রাব িযা ও স্ব স্ব ফযকিত্বসি ঈন্নত িযা।  
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ঈকিত অসযি বাআঃ ভুজাকদ বাআসয়যা বমন কনসজসদয অত্মশুকিয সথ ঈন্নকত িযসত 

াসযন।  

ঈকিত য বাআঃ এআ ভজকরসয ঈসেযসি ংসেস ফরা মায়, তাঅলু্লি ভা’অল্লা। 

অল্লায াসথ গবীয ম্পিক ততকয িযা। াাাক কনসজসদয অত্মশুকি ও অভসরয প্রকত 

ঈৎা রাব িযা এফং বগানাভুি জীফন মান িযায বেসে কদি-কনসদকনা রাব িযা। 

ঈকিত অসযি বাআঃ াযস্পকযি অসরাচনায ভাধযসভ কনসজসদয অত্মশুকিয বচষ্টা িযা। 

ভাওরানা াসর ভাভুদ াকপজাহুল্লাঃ জী বাআ অনাযা কিি িথাআ ফসরসছন। এ কফলয়কি 

এফায অভযা এিকি াদীসয অসরাসি ফুঝায বচষ্টা িকয। াদীকি সচ্ছ,   

 وإن أال  :يقىه وسيم عييه هللا صيى هللا زسىه سمعث :قاه عىهما هللا زضي تشيس ته اىىعمان عه

 .اىقية وهي أال ميه، اىجسد فسد فسدت وإذا ميه، اىجسد صيح صيحث إذا مضغة اىجسد في

মযত নু’ভান কফন ফাীয যাকময়াল্লাহু অনহু বথসি ফকণকত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআক ওয়া 

াল্লাভ ফসরসছন,  

বজসন বযসখা ! ভানুসলয বদস এিকি ভাংকণ্ড অসছ, ওিা কিি থািসর বগািা বদ কিি 

থাসি। ওিা নষ্ট সয় বগসর বগািা বদ নষ্ট সয় মায়, তা সচ্ছ িরফ ফা ন্তয। 

(ী ফুখাযী   : ৫২, ী ভুকরভ   : ১৫৯৯) 
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াদীসয কো  

াদীসয বথসি বম কোগুসরা অভযা াআ তা র, 

১। ভানুসলয বদসয দুকি ং যসয়সছ। এিকি র জাসয ফা ফাকযি ং, মায াসথ অল্লা 

তাঅরায বফ কিছু ফাকযি হুিুভ অিাভ মৃ্পি। বমভন- নাভাম, বযামা, জ্ব, মািাত, 

কজাদ আতযাকদ।     

অয কিতীয়কি র ফাসতন ফা বযন্তযীণ ং, মায াসথ বফ কিছু বযন্তযীণ হুিুভ 

অিাভ মৃ্পি। বমভন- ইভান, আখরা, ফয, বািয, তাওয়াকু্কর আতযাকদ। 

২। িরসফয মাফতীয় ভন্দ স্ববাফ-চকযেসি দূয িসয তদিসর বাসরা ও বনি স্ববাফ ততকয 

িযায নাভআ সচ্ছ তামকিয়াতুন নপ ফা অত্মশুকি। 

৩। জাসযী অভর কনবকয িসয ফাসতনী অভসরয ওয।  

এ বথসি ফুঝা বগর, তামকিয়া ভজকর অভাসদয ফাকযি কজাদী ির িামকক্রভ ফাসতনী 

অভসরয ওয কনবকযীর। থকাৎ অভায কজাদী ঙ্গসনয ির িাজ-িভক িফুর ওয়া না 

ওয়া কনবকয িসয অভায আখরাসয ঈে।   

ঈকিত এি বাআঃ ব অল্লা, অভাসদয ফাআসি আখরাসয বদৌরত নীফ িরুন। অভীন। 

ভাওরানা াসর ভাভুদ াকপজাহুল্লাঃ অয অভাসদয অভসর আখরা অসফ তখনআ মখন 

অভাসদয িরফ ফা ন্তয কযশুি সফ। তাআ অভাসদযসি ফাকযি অভসরয াাাক 
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ফাসতনী অভর তথা তামকিয়াতুন নপ ফা অত্মশুকিয প্রকতও কফসল বাসফ ভনসমাগী সত 

সফ। এয প্রকত গুরুত্ব কদসত সফ, বমভন গুরুত্ব কদসতন অভাসদয অিাসফয, অরাপ, 

ঈরাভা, ঈভাযা এফং ুরাা িসরআ।  

বআ পরিাভ বম কনসজয নপসি কযশুি িসযসছ 

তামকিয়াতুন নপসয গুরুত্ব কযীভ। এয িাযণ িসয়িকি,  

১। বিাযঅনুর িাযীসভ অল্লা তাঅরা ফসরন, 

 

 .ْجََصمَّىْ  َمه أَف يَحَْ قَدْ 

বম ফযকি কনসজসি কযশুি িযসফ ব কনকিতবাসফ পরতা রাব িযসফ। (ূযা অ’রা ১৪) 

ْ اَها َوَما َووَف س   .دَسَّاَها َمهْ  َخابَْ َوقَدْ  . َشمَّاَها َمه أَف يَحَْ قَدْ . َْوجَق َىاَها فُُجىَزَها فَأَى َهَمَها. َْسىَّ

থ নপসয এফং কমকন তাসি ুকফনযস্ত িসযসছন, তঃয তাসি ৎিভক ও ৎিসভকয 

জ্ঞান দান িসযসছন। কনঃসন্দস বআ পরিাভ বম কনসজয নপসি কযশুি িসযসছ এফং 

বআ ফযথক বম কনসজয নপসি িরুকলত িসযসছ। (ূযা অ াভ ৭-১০) 

এখাসন অল্লা তাঅরা নপসয থ িসয তামকিয়াতুন নপ ফা অত্মশুকিয গুরুসত্বয প্রকত 

আকঙ্গত িসযসছন। এযয ুষ্পষ্ট বাসফ ফসর কদসয়সছন, বম ফযকি কনসজয নপসি কযশুি 

িযসফ ব পর সফ অয কযশুি িযসফ না ব ফযথক সফ।   
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২। তামকিয়াতুন নপসয ভাধযসভ তািওয়া জকন য় অয এ তািওয়ায ভাধযসভ ম্মান ও 

ভমকাদায ঈঁচু স্তসয বৌঁছা মায়, অল্লা তাঅরা ফসরন, 

 .مْ امُْقَْج ْأَْ هللاِْ دَْىْ عِْ مْ نُْمَْسَْمْ أَْ نَّْإِْ

অল্লায িাসছ বতাভাসদয ভসধয বআ ফসচসয় বফক ম্মান ও ভমকাদায াে বম ফসচসয় বফক 

তািওয়ায কধিাযী। (ূযা হুজুযাতঃ ১৩) 

অয়াত বথসি ফুঝা মায়, ফান্দা তামকিয়াতুন নপসয ভাধযসভ তািওয়া রাব িসয। এ সথ 

মত গ্রয সফ অল্লায িাসছ তায ম্মান ও ভমকাদা তত বফক ফৃকি াসফ।   

৩। তামকিয়াতুন নপসয িাযাআ অভাসদয ফাকযি অভরগুসরা কযশুি য়, মা অভযা 

ূসফকাি াদী বথসি ফুঝসত বসযকছ।   

বভািিথা তামকিয়াতুন নপসয গুরুত্ব কযীভ।   

এখন প্রশ্ন সচ্ছ, তামকিয়াতুন নপ ফা অত্মশুকিয জনয অভাসদযসি িী িী িযসত সফ? এ 

কফলসয় আনাঅল্লা অসযিকদন অসরাচনা িযফ।  

তামকিয়া ভজকরসয িসয়িকি গুরুত্বূণক ঈসেয  

এখন অভযা অভাসদয ভূর প্রসশ্ন কপসয মাআ, প্রশ্নকি কছর, অভাসদয এআ ভজকরসয ঈসেয 

িী? এয ঈত্তসয অকভ ফরসফা, এআ ভজকরসয ঈসেয সচ্ছ, 
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১। অভাসদয জাসযসি অখরাসি াভীদা (প্রংনীয় গুণাফরী) িাযা কিত িযা এফং 

ফাসতনসি অখরাসি যাজীরা (কনন্দনীয় কফলয়াকদ) বথসি ভুি িযা। 

২। আভাযা বথসি বদয়া প্রকতকি িাজ আখরাসয াসথ ম্পাদন িযা।  

৩ । যীয়ত ম্মত ির কফলসয় অভীয ফা ভাঈসরয ূণক অনুগতয িযা।   

বভািিথা এিজন ভুকযদ বমবাসফ কনসজসি ীসযয াসত ঁস বদয়, কিি বতভকন 

অভযাও কনসজসি অভীয ফা ভাঈসরয াসত ঁস কদফ আনাঅল্লা। কিি অসছ বতা বাআ? 

ঈকিত এি বাআঃ জী বাআ আনাঅল্লা।   

ভাওরানা াসর ভাভুদ াকপজাহুল্লাঃ অভাসদয এ ির িাসজয রেয ও ঈসেয র, 

বছাি ফে ফ ধযসণয গুনা বথসি মূ্পণক রূস বফঁসচ বথসি বনি অভসরয রাআসন ধীসয 

ধীসয অযও গ্রয ওয়া। অযও ঈন্নকত িযা।  

দু’কি িাজ িযসত সফ  

এ রেয কজকত সফ দু’কি িাজ িযসর, 

এি। তািওয়া জকন িযসর।  দুআ। ফ ভয় কিি িথা, ি ও তয িথা ফরসর। 

অল্লা তাঅরা ফসরন,  

َْ اجَّقُىا آَمىُىا اىَِّريهَْ أَيَُّها يَا الاْ َوقُىىُىا ّللاَّ ِيحْ  َسِديدااْ قَى  َماىَُنمْ  ىَُنمْ  يُص   يُِطع َوَمهْ  ذُوُىتَُنمْ  ىَُنمْ  َويَغ ِفسْ  أَع 

َْ شااْ فَاشَْ فَقَدْ  َوَزُسىىَهُْ ّللاَّ اْ فَى   . َعِظيما
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ব ভুকভনগণ! বতাভযা অল্লাসি বয় িয এফং কিি িথা ফর, তাসর কতকন বতাভাসদয 

অভরগুসরাসি ংসাধন িসয কদসফন এফং াভূ েভা িযসফন। অয বম ফযকি অল্লা ও 

তাঁয যাূসরয অনুগতয িযসফ ব ফযআ ভা াপরয রাব িযসফ। (ূযা অমাফ ৭০-৭১) 

এআ অয়াসত ফরা সয়সছ, অল্লাসি বয় িযসর এফং কিি িথা ফরসর অল্লা অভাসদয 

অভরগুসরাসি কযশুি িসয কদসফন এফং গুনাভূসি েভা িসয কদসফন। অয একিআ বতা 

অভাসদয রেয ও ঈসেয।     

অয়াত বথসি কো  

বাআ! এফায অনাযা এিিু ফরুন বতা, এআ অয়াত বথসি অনাযা িী িী কফলয় ফুঝসত 

বসযসছন?  

ঈকিত এি বাআঃ অকভ বম কফলয়গুসরা ফুঝসত বসযকছ তা র, 

এি। ফকাফিায় অল্লা তাঅরায বয় ন্তসয জাগ্রত যাখসত সফ।  

দুআ। ির কযকিকতসত ি িথা ফরসত সফ, এসেসে তাগুত ফা নয িাঈসি বিান রূ 

বয় িযা মাসফ না। 

কতন। ির বেসে অল্লা ও তাঁয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক ওয়া াল্লাসভয অনুগতয িযসত 

সফ অয একি িযসত াযসর কনকিতবাসফ ভা াপরয রাব িযা মাসফ।   
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ন্তসয অল্লায বয় থািসর...  

ভাওরানা াসর ভাভুদ াকপজাহুল্লাঃ কতয িথা র বাআ িাসযা ন্তসয অল্লায বয় 

থািসর দুকনয়ায বিানও যাকি তায বিাসনাআ েকত িযসত াযসফ না। ফযং ওআ ির 

যাকি তায াভসন এিদভআ তুচ্ছ ভসন সফ, মায ফাস্তফ নভুনা অভযা অভাসদয ূসফকিায 

ও ফতকভাসনয ভুজাকদীসনয জীফনীসত বদখসত াআ। 

ঈকিত এি বাআঃ অভাসদয অপগান বাআসদয াভসন ির যাকি তুচ্ছ কাসফআ 

প্রভাকণত সয়সছ অরাভদুকরল্লা।  

ভাওরানা াসর ভাভুদ াকপজাহুল্লাঃ জী বাআ এআ এিকি ঈদাযণআ অভাসদয ফুঝায জনয 

মসথষ্ট। অসভকযিায ভসতা যাকি অপগান ভুজাকদীসনয াসত নািাকন চুফাকন বখসয় 

কদাাযা সয় বগসছ। ফতকভাসন অসভকযিা বগািা কফসেয ির তাগুত ফাকনীয 

ভুজাকদীসনয নাভ শুনসরআ ন্তযাত্মা বিঁস ঈসি।    

অত্মশুকিয াযাং  

মাআ বাি বাআসয়যা, অকভ এখন মযত ভাওরানা অযাপ অরী থানফী য.য এিকি ঈকিয 

ভাধযসভ অজসিয অসরাচনা বল িযকছ। মযত থানফী য. ফরসতন, 

অত্মশুকিয াযাং ভাে দুকি িথা,   
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১। বিাসনা অভর িযায ফযাাসয রতা রাগসর তায বভািাসফরা িসয ওআ অভরকি িসয 

বপরা। 

২। বিাসনা গুনা িযায ভসতা ফিা ৃকষ্ট সর তায বভািাসফরা িসয বআ গুনা বথসি বফসঁচ 

থািা।  

অল্লা তাঅরা অভাসদয ফাআসি বছাি ফে ফ ধযসণয গুনা বথসি বফঁসচ বথসি বনি 

অভসরয রাআসন অযও ঈন্নকত িযায তাওপীি দান িরুন। ূণক আখরাসয াসথ কজাদ ও 

াাদাসতয সথ কফচর থািায তাওপীি দান িরুন এফং অভাসদয ফাআসি জান্নাতুর 

কপযদাঈসয ুঈচ্চ ভািাভ দান িরুন। অভীন।  

বাআসয়যা অজসিয অসরাচনা এখাসনআ বল িযকছ। ওয়াভা অরাআনা আল্লার ফারাগ। অভযা 

িসর ভজকর বথসি ঈিায বদায়ািা সে কনআ।  
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